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БРЮКСЕЛ↓ 

Давид Сасоли е новият 
председател на Европейския 
парламент 

Италианския 
евродепутат 

Давид Сасоли 
(социалисти) 

беше избран 
днес за 
председател на 

Европейския 
парламент за 
срок от две 
години и 
половина. В 

гласуването бяха подадени 667 действителни гласа. Сасоли бе 
избран с 345 гласа при второто гласуване, след като водеше в 
първия кръг. 

От 2009 г. Сасоли е евродепутат, а преди това е имал дълга 
кариера на журналист в италиански вестници, информационни 
агенции и телевизии. В последните пет години той бе един от 14-
те заместник-председатели на ЕП. За втори пореден мандат ЕП 
ще бъде ръководен от бивш италиански телевизионен водещ, 

какъвто бе и досегашният председател на институцията Антонио 
Таяни, предава БТА. 

В първите си думи Сасоли заяви, че ЕП има нужда от ново 
мислене, мъдрост и смелост, за да се върне ЕС към духа на 
основателите на Общността. На плещите ни лежи голяма 
отговорност, трябва да възобновим процеса на сближаване, да 
отчитаме нуждите на гражданите. Постигнахме добър резултат, 
макар да искахме още повече, добави той. 

Сасоли говори за отношението към различните 
вероизповедания, опазването на природата, правата на 
сексуалните малцинства, общите свободи. Той призова да се 
отговори на младежите, които настояват за по-добра защита на 
околната среда, както и за преодоляване на различията и борба 
с национализма. 

Източник: Агрозона 

Долната камара на австрийския 
Парламент прие закон, 
забраняващ глифозата 
Националният съвет (Долната камара на австрийския 
Парламент) прие закон, забраняващ употребата на 
глифозат. Австрия е първата страна от ЕС, която иска напълно да 
забрани това хербицидно вещество поради опасения, че може 
да има канцерогенен ефект. 
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Някои страни от ЕС вече въведоха ограничения за употребата на 
глифозат. Счита се, че в развитието на биологичното земеделие 
Австрия е по-ангажирана в сравнение с други страни от ЕС, 
коментира farmer.pl. 

Има все повече доказателства за канцерогенния ефект на този 
хербицид, каза ръководителят на Социалдемократическата 
партия на Австрия (SPOe) Памела Ренди-Вагнер и добави, че 
„нашата отговорност е да изключим тази отрова от нашата 
околна среда“. 

 

Австрийската народна партия (OeVP) се противопостави на 
забраната, считайки го за „шамар, насочен срещу земеделските 
производители, които използват правилно това вещество“. 

Законът сега ще отиде във Федералния съвет (Горната камара на 
Парламента). Той ще влезе в сила, чак когато президентът 
Александър Ван дер Беллен, бивш лидер на Зелените, го 
подпише. 

Организациите за защита на околната среда призоваха за 
забрана на глифозата, тъй като Международната агенция за 
изследване на рака (IARC), част от Световната здравна 
организация (СЗО), обяви през март 2015 г., че това съединение 
е „вероятно канцерогенно за хората“. Страните от ЕС след 
многомесечни дебати гласуваха в края на ноември 2017 г. за 
подновяване на лиценза за глифозат за пет години. Някои страни 
от ЕС, като Франция, Италия, Нидерландия и Белгия, въведоха 
вече ограничения за използването на препарата. 

Източник: Агрозона 

ЕК: Износът на ЕС на свинско, 
зехтин и млечни продукти ще 
продължи да нараства 
Износът на Европейския съюз (ЕС) на свинско и говеждо месо, на 
зехтин и млечни продукти ще продължи да нараства през 2019 
година. Износът на свинско месо се повлиява главно от 
повишеното търсене на Китай, докато производство се очаква да 
се стабилизира. Това са основните изводи на последния 
краткосрочен доклад за пазара на селскостопански продукти на 
територията на ЕС, който Европейската комисия (ЕК) 
публикува  по-рано днес. 

Очаква се за 2019/2020 г. производството на зърнени култури да 
се възстанови от ниското ниво от миналата година и да достигне 
311 милиона тона, ако се запазят добрите метеорологични 
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Еврокомисар Хоган: Екологичните 
амбиции не подлежат на 
обсъждане 

 
Нивото на екологичната амбиция, което ще се търси от страните-
членки на ЕС и от фермерите като част от новата Обща 
селскостопанска политика не подлежи на обсъждане. Всеки опит 
да бъдат разсеяни амбициите свързани с околната среда и 
климата ще срещне твърд отпор. Това каза еврокомисарят по 
земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган по време 
на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, предава 
farmersjournal.ie. 

„Още преди изборите за Европейски парламент Европейската 
комисия заложи в земеделската политика амбициозни цели за 
опазване на околната среда.“, заяви Фил Хоган. 

Еко схеми 

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони 
обърна внимание и на финансирането за екосхемите, които ще 
заменят зеления елемент на директните плащания. Страните-
членки ще бъдат задължени да предложат такива схеми, но 
участието на фермерите ще бъде по техен избор. 

Екологичните схеми са нов подход, който дава изключителна 
гъвкавост. „Избирате рамката, интервенциите и размера на 
подкрепата според собствените нужди и приоритети. В това е 
стойността на този инструмент. Така се дава възможност да се 
промени подхода „един за всички“ и да се измести фокусът 
върху интервенции, които са полезни за фермерите и за 
държавите членки.“ 

Някои държави членки призоваха да имат възможност да 
избират дали да предложат тези схеми на фермерите или не. 
Комисар Хоган изрази загриженост във връзка с един такъв 
подход: „Или ще бъдем амбициозни, или не. Като че ли не 
вярвате, че е необходимо да подобрим набора от инструменти, 
с който разполагаме.“ 

Еврокомисар Хоган подчерта, че ще има последици за бюджета 
в краткосрочен и дългосрочен план, ако Общата селскостопанска 
политика не предостави истински ползи за околната среда, които 
може да бъдат оценени. 

Източник: Агрозона 
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условия. 
Производството на 
пшеница трябва да се 
увеличи с 11% и да 
достигне 142 млн. тона. 
Производството на 
ечемик и царевица се 
очаква да нарасне 
съответно със 7% и 
0,5%, достигайки 60 
млн. тона и 69 млн. 
тона. 

Износът на ЕС на 
маслиново масло скочи през 2018/2019 г. , благодарение на 
увеличението на производството с 4%. По отношение на 
2019/2020 г. се очаква метеорологичните условия да 
подпомогнат възстановяването на производството в Италия и 
Гърция и да поддържат нарастващата тенденция в 
производството в Португалия. В Испания обаче режимът на 
водата, както и годишното редуване на маслинови дървета, 
могат да доведат до спад в производството под средната 
стойност за 5 години. 

Производството на праскови и нектарини може да достигне 
около 4,1 милиона тона през 2019 г., което е увеличение от 4% в 
сравнение с 2018 г. благодарение на благоприятните 
климатични условия. Въпреки това, вследствие на силните 
дъждове и градушките в някои региони, то няма да достигне 
рекордните нива от 2017 г. Това увеличение ще допринесе за 
възстановяване на износа на ЕС, който намаля с 38% през 2018 г. 

За 2019/2020 г. площта на захарното цвекло се очаква да 
намалее с 4%, като достигне до 1,67 млн. хектара. Все пак, при 
допускане за доходност, близка до средната, се очаква 
производството да достигне 18,3 млн. тона, което е увеличение 
от 4% в сравнение с миналата година. За текущата кампания за 
2018/2019 г. вносът на захар се прогнозира на същите нива като 
износа на ЕС, възлизащ на 1,7 млн. тона, което балансира 
търговията със захар в ЕС. 

Трайно е увеличението в търсенето на млечни продукти в ЕС. 
Това би трябвало да доведе до ръст на производството на мляко 
в ЕС от 1% през 2019 г. В допълнение, глобалното търсене на 
обезмаслено мляко на прах е високо. Публичните запаси на ЕС 
вече са празни, а частните запаси се очаква да достигнат ниски 
нива в края на годината. 

Освен това се очаква и производството на говеждо месо да 
намалее с 1,2% през 2019 г. поради намаляване на стадата крави 
и малък брой говеда. Това се дължи главно на изключително 
високото клане през 2018 г. поради недостиг на храна. За същия 
период обаче износът трябва да нарасне с 15%, отчита анализът 
на ЕК. 

Производството на птиче месо ще продължи да нараства в ЕС 
през 2019 г., като се увеличава с 2,5% след вече силен растеж на 
производството през 2018 г. Това устойчиво увеличение се 
дължи на доброто търсене и високите цени. 

Търсенето на свинско месо би трябвало да доведе до 
увеличаване на износа на ЕС с 12% през 2019 г. Този ръст на 
търсенето е особено голям в Китай поради разпространението 
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на африканската чума по свинете в страната. Въпреки това 
производството ще остане стабилно, поради по-малкото стада за 
разплод и екологичните ограничения. През 2020 г. 
производството на ЕС се очаква да нарасне с около 1,4%, 
прогнозира докладът. 

Източник: ec.europa.eu. 

ЕК определи бюджетните тавани 
на България за 2019 г.  

На последното си 
заседание в края на 
юни комитетите по 

директните 
плащания и 
развитието на 
селските райони на 

Еврокомисията 
обсъдиха проекта на 
регламент за 

установяване на бюджетните тавани на държавите-членки за 2019 г., 
по който е постигнато пълно единодушие, съобщиха от 
агроминистерството. 

За единното плащане на площ СЕПП бюджетът за българските 
фермери е с таван от 378 884 000 евро. Схемите за доброволна 
обвързана подкрепа са с таван от 119 444 000 евро. По тази схема 

гласуваните средства са в рамките на максимално допустимия по 
Регламент 1307/2013 процент от 15 на сто. 

По схемата за преразпределително плащане са заделени 
максимум 55 900 000 евро. 

При зелените плащания по схемата за плащанията за 
селскостопански практики, които са от полза за климата и 
околната среда, таванът на бюджета за българските стопани е 238 
888 000 евро. 

За млади земеделски стопани размерът е до 3 176 000 евро. 

Sinor.BG 

У НАС ↓ 

Дребните земеделски стопани 
получиха над 4,5 млн. лева 
Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 4 512 536 лева на 4 
176 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), 
подали заявления за Кампания 2018. Заявяване за участие по 
схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., 
съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда 
за прилагане на схемите за директните плащания. 
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    Право на подпомагане имат бенефициентите, които са подали 
заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и 
отговарят на минималните изисквания за получаване на 
директни плащания. За да се възползват от финансовата помощ 

те трябва да 
поддържат до 
2020 г. най-

малко 
толкова 

допустими 
площи - като 

размер, 
колкото са 

декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г. За целта са 
длъжни да потвърждават участието по схемата всяка година през 
петгодишния период на нейното действие, като подават общо 
заявление за директни плащания. 

    Подпомагането за дребни земеделски стопани замества 
всички плащания по схемите за директни плащания. 
Финансовата подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за 
всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, 
като не може да надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер 
до 500 евро се закръглят на 500 евро. 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“ 

 

Започва прием по подмярка 6.3 
„Стартова помощ за развитието 
на малки стопанства“ от ПРСР 
2014 – 2020 
От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на 
проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

     Общият 
размер на 
средствата, които 
се предоставят по 
процедурата за 
подпомагане на 

малки 
земеделски 
стопанства, 

възлиза на 43 027 
600 лв. 

Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава 
левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години. 

     Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа 
на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на 
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конкурентните им предимства и производство на качествени 
селскостопански продукти. 

     Проектните предложения се подават по електронен път чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: 
http://eumis2020.government.bg/. 

     Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в 
насоки, утвърдени от Управляващия орган на ПРСР. Кандидатите 
могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения 
във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди 
крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпроси 
ще се приемат на електронната поща: rdd@mzh.government.bg. 

     Бенефициерите могат да се възползват безвъзмездно от 
услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която 
ще им окаже подкрепа при подготовката на документите, 
необходими за участие в подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства“. 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“ 

 

 

До 26 август ще се приемат 
предложения по две мерки от 
морската програма 
До 26 август ще се приемат проектни предложения по две мерки 
от Програмата за морско дело и рибарство – мярка 1.2. „Здраве 
и безопасност“ и мярка 2.5. „Аквакултури, осигуряващи 
екологични услуги“. 

Инвестиции, насочени към подобряване на хигиенати здравето 
по 1.2 „Здраве и безопасност“ 

Рибари или собственици на риболовни кораби, включително и 
такива, които извършват риболовни дейности във водите на 

Черно море и река Дунав 
могат да кандидатстват 
по мярка 1.2 „Здраве и 
безопасност“.  Те могат 
да са физически, 
юридически лица или 
еднолични търговци. 
Бюджетът на мярката е 
452 456.82 лв. и по нея ще 
бъдат подпомогнати 
инвестиции, насочени 

към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и 
условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби 
. Максималният размер на финансовата помощ за един проект 
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не трябва да надвишава 10 000 лева. Помощта за кандидатите, 
които са представители на дребномащабния крайбрежен 
риболов е 80 % от общите допустими разходи. За останалите 
кандидати, помощта е в размер на 50 % от общите допустими 
разходи. За кандидати, които попадат извън определението за 
малки и средни предприятия, помощта е в размер на 30 % от 
общите допустими разходи. 

Допълнителните разходи или пропуснатите ползи при 
отглеждането на аквакултури ще се компенсират по мярка 2.5 

По мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ ще 
могат  да се компенсират допълнителните разходи или 
пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, 
осигуряващи екологични услуги. По нея могат да кандидатстват 
еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по 
Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, развиващи дейност в 
сектор „Аквакултура“. Тя е с общ бюджет  6 204 870.67 лв., който 
е разпределен в два сектора-„Аквакултури подлежащи на 
специфични изисквания за управление на защитени зони 
по  Натура 2000“ и „Аквакултури, опазващи околната среда и 
биологичното разнообразие“. 

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на Европейския съюз в България 
(ИСУН 2020). 

Източник: Агрозона 

НСМ Ви очаква на 9 юли във 
Велико Търново и на 11 юли в 
Благоевград за семинарите 
„Възможности за подпомагане на 
малките стопанства по ПРСР 2014-
2020“ 

 
Звеното за 
управление (ЗУ) на 
Национална селска 
мрежа (НСМ) 
организира два 

информационни 
семинара на тема 
„Възможности за 

подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“, които 
ще се проведат на: 

9 юли 2019 г. от 10:00ч., зала „Трапезица“, х – л „Интерхотел 
Велико Търново“, гр. Велико Търново  

11 юли 2019 г. от 10:00 ч., хотел „Парк Бачиново“, местност 
Бачиново, гр. Благоевград  
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Ще популяризираме и дискутираме възможностите за 
подпомагане, които ПРСР 2014-2020 ще предостави през 2019 г. 
за малките стопанства, както и за подкрепа на хоризонтално и 
вертикално сътрудничество между участниците във веригата за 
доставки, за изграждането и развитието на къси вериги на 
доставки и местни пазари чрез подмерките: 

 подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките 
стопанства“; 

 подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма 
за малките стопанства; 

 подмярка 4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във веригата на 
доставки“. 

Източник: Ruralnet.bg 

ДФЗ публикува цифровите данни 
за Кампания 2019 
В Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“ са 
публикувани цифрови географски данни (shp. файлове) за 
заявените за подпомагане парцели по Кампания 2019. Всички 
земеделски стопани, кандидатствали за директни плащания на 
площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените 
парцели. Shape файловете са геометричен географски формат за 
запис на пространствено местонахождение и атрибутна 

информация на географски обекти. Генерирани са следните 
файлове, в проекция UTM zone 35N: 

        •   PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели; 

        •   PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите; 

    • PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна 
информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми 
за всеки парцел; 

         •  BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели; 

         •  BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите; 

     • BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна 
информация - съдържа данни за местоположението на 
блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се 
отнасят данните. 
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  В СЕУ са публикувани и карти на блоковете на земеделските 
стопанства (БЗС), заявени по директни плащания (2019) на всеки 
фермер, достъпни в pdf формат. 

    За Кампания 2019 г. документи подадоха 106 727 земеделски 
стопани. От тях 75 699 избраха да получат картите си на 
електронен, а не на хартиен носител, за което ДФ „Земеделие“ 
изразява своята благодарност. Съвместно с тях успяхме да 
редуцираме с над 50 % използваната офис хартия и консумативи 
за Кампания 2019, спрямо предходни кампании. Вярваме, че 
само съвместните ни усилия ще спомогнат за намаляване на 
въглеродния отпечатък на всяка следваща кампания по прием на 
заявления, като проявим нужната екологична отговорност и 
амбиция. 

   Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в 
индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, 
раздел „Справки“, секция „Специфични справки по конкретни 
схеми“. 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“ 

 

 

 

 

 

Над 17 000 ученици ще се 
обучават в реновирани сгради по 
ПРСР 2014-2020 г. 

Още 22 
общински 
средни и 
основни 
училища, както 
и 
професионални 
гимназии, ще 
бъдат обновени 

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР) 2014-2020 г. Допълнителните средства, които ще бъдат 
инвестирани в училищата в селските райони, са в размер на 17 
767 757 лв. Общият размер на бюджета по втория прием за този 
тип дейности е увеличен на 32 622 126 лв., с които ще бъдат 
реновирани общо 40 училища. 
     Целта е да се даде възможност на всички общини, подали 
проектни предложения, да получат подпомагане по Програмата. 

     По този начин над 17 000 ученици ще имат възможност да 
провеждат обучението си в обновена и приветлива образователна 
инфраструктура. 

Източник: ДФЗ-РА 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

ХVIII Национален пчеларски 
събор 

Събитието събира пчелари от цялата страна, по повод Денят на 
Свети Прокопий, който в българския народен календар е 
известен като летния празник на пчеларите. В събора ще вземат 
участие утвърдени производители на мед и пчелни продукти от 
цяла България. Ще се представи и богат асортимент от пчеларски 
инвентар, специализирана пчеларска литература, козметика от 
пчелни продукти и други. Както всяка година, събитието ще бъде 
съпроводено от фолклорна програма и съревнование за най-
вкусен мед. 
Кога: 06 юли 
Къде:  

Народен събор „Магията на Рила 
планина“ 

 
Изживейте отново „Магията на РИЛА планина“ през юли в 
Боровец. Всички гости на курорта имат възможността да се 
потопят в магията на българската култура и традиции – народни 
танци, традиционни гозби и демонстрации на занаятчии от 
цялата страна. 

Богата концертна програма, включваща местни и гост 
изпълнители, вкусни ястия и кулинарни състезания са само част 
от изненадите, подготвени от организаторите от Съюза на 
хотелиерите и собствениците в к.к. Боровец, община Самоков и 
участниците. 

Кога: 06 -07 юли 
Къде: к.к. Боровец 
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Празник на хляба – с. Оризаре 

 
Майстори в 

правенето 
на хляб и 

хлебни 
продукти ще 

покажат своите 
умения за 
поредна година 
в несебърското 

село Оризаре за Празника на хляба. Известно като житницата на 
община Несебър, село Оризаре и тази година ще е домакин на 
събитието, което ще събере гости отблизо и далеч в началото на 
юли в центъра на селото. 

Празникът по традиция започва с тържествен водосвет, 
награждаване на най-добрите хлебни изделия и пъстра танцова 
програма. 

Кога: 06 юли 
Къде: с. Оризаре 

 

Културни вечери „Традиции и 
изкуство”, Банско 
Четвърта поредна година Община Банско със съдействието на 
Музеен комплекс – Банско и Читалище „Никола Вапцаров” 
представя местни традиции, обичаи и фолклор в проекта си 
Културни вечери „Традиция и изкуство“. От юни до септември 
жителите на гр. Банско ще демонстрират стари, вече почти 
забравени занаяти. 

Посетителския информационен център ще се преобрази в 
своеобразен форум на балканската култура, където повече от 
два месеца, туристите ще могат да разнообразят престоя си като 
се запознаят с местните обичаи и традиции. Предене и 
пресукване на вълна, плетене на кука игла, плетене на шушони, 
бродиране на сувенирни топки, везане на гоблени, изработка на 



12 
 

сувенири от тъкани, демонстрация на българска бродерия и 
дърворезба. В музей „Велянова къща”, тъкането на разбой ще 
пренесе посетителите в друг по-цветен и античен свят. 
Демонстрациите, част от програмата на културното събитие, ще 
се съпровождат с фолклорни колективи от района, които пък ще 
демонстрират местното музикално богатство. За най-големите 
фенове на народните танци и песни ще има уроци по гайда и 
пеене, народни танци, тамбура и др.  

Най-малките гости на града ще запазят спомен за незабравимо 
банско лято, забавлявайки се с интерактивни образователни 
игри „Деца в музея“.  

Кога: 06 юли-07 септември 
Къде: гр. Банско 

 

X Национален фестивал за 
автентичен фолклор „Песни в 
полите на Балкана”, с. Жълтеш 
В края на юни и началото на юли в с. Жълтеш, община Габрово 
се провежда X Национален фестивал за автентичен фолклор 
„Песни в полите на Балкана”. Двудневният фестивал в красивия 
кът на Балкана ще се насладите на автентични фолклорни песни 
от цялата страна. За изпълнителите няма възрастово 
ограничение, което гарантира тяхното разнообразие. 

 

Организатори на фестивала са Народно читалище „Светлина – 
1927”, с. Жълтеш, кметство с. Жълтеш, община Габрово. 
Фестивалът се провежда под патронажа на Министерство на 
културата. 

Кога: 06-07 юли- 
Къде: с. Жълтеш  
 




